
 

 

UCHWAŁA NR XLII/342/2018 

 

RADY POWIATU W POLICACH 
 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,  

w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 419 § 2 w związku 

z art. 450, 453 i 454 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 754 i 1000) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach dzieli się Powiat 

Policki na 3 okręgi wyborcze. 

 

 § 2. Ustala się następujące numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych 

wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych Powiatu Polickiego: 

 

Nr 

okręgu 
Granice okręgu 

Liczba 

radnych 

wybieranych 

w okręgu 

1 Gmina Kołbaskowo 3 

2 
1) Gmina Dobra 

2) Gmina Nowe Warpno 
6 

3 Gmina Police 10 

 

§ 3. Na niniejszą uchwałę zainteresowanej radzie gminy, a także wyborcom w liczbie 

co najmniej  15,  przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego 

w Szczecinie I w terminie 5 dni od daty otrzymania uchwały. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/280/2014 Rady Powiatu w Policach z dnia 

26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w celu 

przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego poz. 3141). 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej 

wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Policach 

i zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Polickiego i w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.  

 

Na oryginale właściwy podpis 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach 

Cezarego Arciszewskiego 
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Uzasadnienie 

 

 

Projekt uchwały przedkłada Starosta Policki w trybie § 21 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu 

Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579). 

 

W dniu 26 czerwca 2014 r. Rada Powiatu w Policach, działając na podstawie art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 

z późn. zm.) oraz art. 419 § 2 w związku z art. 450, 453 i 454 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 69/2014 

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych 

wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego poz. 1084), podjęła uchwałę Nr XXXVIII/280/2014 w sprawie 

podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w celu przeprowadzenia wyborów do 

Rady Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3141). 

 

Przepisy art. 12 pkt 1 i 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) stanowią odpowiednio m.in., że: 

1) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego 

oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji 

rady powiatu; 

2) na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty 

prawa miejscowego na obszarze powiatu. 

 

Zgodnie z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę 

radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według 

jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy 

przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 417 i następujących 

zasad: 

1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, 

jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby 

całkowitej, 

2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych 

w okręgach przewyższa liczby wynikające z art. 373 i art. 418 § 2, mandaty nadwyżkowe 

odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest 

najmniejsza; w przypadku gdy liczba mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 

i art. 418 § 2, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których 

norma przedstawicielstwa jest największa. 

 

Ponadto przepisy art. 450 i 453 Kodeksu wyborczego stanowią odpowiednio, że: 

1) do wyborów do rad powiatów w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio 

przepisy rozdziału 10 dotyczące wyborów do rad w gminach liczących powyżej 20 000 

mieszkańców, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej;  

2) w każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych. 

 

 Natomiast zgodnie z art. 454 Kodeksu wyborczego: 

1) w celu przeprowadzenia wyborów powiat dzieli się na okręgi wyborcze; 

2) okręgiem wyborczym jest jedna gmina; 

http://cd2a.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=7660&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt
http://cd2a.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=7660&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt
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3) w celu tworzenia okręgów możliwe jest łączenie gmin tylko w przypadku, gdy liczba   

radnych przypadająca na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla 

okręgów, wynosiłaby mniej niż 3; 

4) podział gminy na dwa lub więcej okręgów jest dopuszczalny jedynie w przypadku, gdyby 

liczba radnych przypadających na tę gminę, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla 

okręgów, wynosiłaby więcej niż 10; 

5) utworzenie na obszarze gminy dwóch lub więcej okręgów wyborczych wymaga 

porozumienia z radą tej gminy; należy przy tym uwzględnić podział danej gminy na okręgi 

wyborcze dla wyborów do rad gmin; 

6) łączenie dwóch lub więcej  gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego wymaga 

zasięgnięcia opinii rad tych gmin; 

7) w miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki 

pomocnicze. 

 

Z kolei w myśl art. 419 § 1 oraz  art. 421 § 1 Kodeksu wyborczego: 

1) podział gminy na okręgi wyborcze jest stały, z zastrzeżeniem art. 421; 

2) zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed 

upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym 

państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców 

danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych; 

3) do zmian w podziale na okręgi wyborcze stosuje się odpowiednio przepisy art. 419 § 2-4 

oraz art. 420. 

 

 Zarządzeniem Nr 71/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin 

w województwie zachodniopomorskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1198) 

Wojewoda Zachodniopomorski ustalił m.in., że do Rady Powiatu w Policach wybieranych 

będzie 19 radnych. 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców w Powiecie Polickim 

wynosiła 72.351 osób, w tym: w Gminie Dobra – 20.860, w Gminie Kołbaskowo – 11.676, 

w Gminie Nowe Warpno – 1.573, a w Gminie Police – 38.242.  

Norma przedstawicielstwa, wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców (72.351) przez 

liczbę mandatów (19), wynosi aktualnie dla Powiatu Polickiego 3.807,95, co oznacza, 

iż normy przedstawicielstwa oraz liczby mandatów przypadające na poszczególne okręgi 

wyborcze, po zaokrągleniu ich w górę do pełnych liczb całkowitych, powinny kształtować się 

następująco: 

1) okręg nr 1 (Gmina Kołbaskowo): norma przedstawicielstwa – 3,07, liczba mandatów – 3; 

2) okręg nr 2 (Gmina Dobra i Gmina Nowe Warpno): norma przedstawicielstwa – 5,89, 

liczba mandatów – 6;  

3) okręg nr 3 (Gmina Police): norma przedstawicielstwa – 10,04, liczba mandatów – 10. 

Z powyższych wyliczeń wynika, że dotychczasowy podział Powiatu Polickiego na okręgi 

wyborcze nie spełnia wymogów Kodeksu wyborczego, a Rada Powiatu w Policach jest 

zobowiązana podjąć nową uchwałę w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach tak, aby podział 

na okręgi wyborcze odpowiadał zasadom określonym w Kodeksie wyborczym. Należy zatem 

dokonać zmian zarówno w podziale Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze jak i liczby 

radnych wybieranych w dwóch okręgach. 
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 W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach 

nowej uchwały w tej sprawie. 

 

 Starosta Policki, mając na uwadze brzmienie art. 454 § 6 Kodeksu wyborczego, zgodnie 

z którym łączenie dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego wymaga 

zasięgnięcia opinii rad tych gmin, przesłał – pismami z dnia 10 maja 2018 r. – Radzie 

Miejskiej w Nowym Warpnie oraz Radzie Gminy Dobra do zaopiniowania projekt nowej 

uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym, w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach. 

 

 Rada Miejska w Nowym Warpnie oraz Rada Gminy Dobra uchwałami odpowiednio 

Nr XXXV/217/2018 z dnia 23 maja 2018 r. oraz Nr XXXIII/435/2018 z dnia 24 maja 2018 r. 

pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały. 

 

Podjęcie przez Radę Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały nie rodzi skutków 

finansowych dla budżetu Powiatu Polickiego. 

 

 


